PRESENTACIÓ

Aquest any natural de 2015 –en el qual hem commemorat el 175 aniversari del
naixement, el dia 21 de maig de 1840, de l’Acadèmia en la seva configuració
actual- ha estat un any excepcional per a la publicació dels ANNALS DE
L’ACADÈMIA DE JURISPRUDÈNCIA I LEGISLACIÓ DE CATALUNYA. A primers
d’any, i dins el Curs 2014-2015, varem procedir a la distribució del volum III i
el nostre propòsit era publicar el volum IV durant el primer trimestre del nou
Curs 2015-2016.
Una feliç circumstància ens feu canviar els plans. I avui podem oferir al públic
el VOLUM V. Ja ho anunciàvem a la Presentació del volum anterior. Enguany
hem gaudit d’una subvenció especial en base al “Conveni de col·laboració
entre el Departament de Justícia i la Fundació bancària Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona “la Caixa” per al foment de les activitats de les
Acadèmies de Catalunya”. I aquest fet ens ha permès un important progrés en
el camp de la publicació dels Annals.
Per a l’Acadèmia la publicació dels Annals suposa un doble motiu de
satisfacció. D’una part ens permet a tots els membres una avaluació positiva
del nostre treball. L’Acadèmia és una institució viva, fa moltes coses i és
present a la comunitat jurídica catalana. D’altra banda implica una mena de
rendició de comptes davant la societat, del grau d’acompliment de la seva
finalitat estatutària. El fet que l’Acadèmia tingui reconeguda la condició de
Corporació de dret públic (en el nostre cas, mitjançant el Decret 2009 de 14
de juliol de 1966.) li atorga un seguit d’avantatges però també un tou de

responsabilitats. Els Annals venen, d’alguna manera a justificar l’acompliment
d’aquests deures.
Els Annals segueixen la mateixa estructura que presenten des del volum III.
Es divideixen per cursos acadèmics, en aquest cas els Cursos 2012-2013 i
2013-14. Convencionalment considerem el trenta de setembre el final d’un
curs i el primer d’octubre l’inici formal del següent, sens perjudici del dia en el
qual es celebra la sessió inaugural que marca de manera solemne el nou Curs
acadèmic. El criteri, però, de vegades s’utilitza flexiblement i se subordina a
valors més importants.
Dins de cada curs es destaca la sessió inaugural i, si n’hi ha, les de recepció
dels Acadèmics de número. També ocupen un lloc destacat les sessions
obertes que en els darrers temps hem vingut efectuant amb una
ininterrompuda freqüència bianual.
Les comunicacions representen, d’alguna manera, el dia a dia dels treballs
acadèmics. El plenari dels Acadèmics numeraris es reuneix habitualment cada
quinze dies i normalment algun membre presenta una comunicació que és
objecte de diàleg i, en ocasions, d’apassionat debat. Es publiquen també les
Necrològiques que es llegeixen habitualment en una sessió ordinària, amb la
presència, si s’escau, dels familiars més nuclears de l’acadèmic traspassat.
Finalment i sota el títol d’Actes especials es publica una mena de Miscel·lània
de diverses activitats que organitza o en les quals participa l’Acadèmia o algun
dels seus membres com a tal. En aquest capítol estem condicionats per la
informació que podem aconseguir o que ens arriba. Si hi ha alguna mancança
o algun oblit, les nostres excuses.
Recordem que alguns dels treballs de l’Acadèmia es publiquen abans a la
pàgina web o a la Revista Jurídica de Catalunya, que fou cofundada per
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats (avui de l’Advocacia) de Barcelona i per
l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya (abans de Barcelona).
Ens sembla, però, que és bo que els treballs d’un període determinat estiguin a
l’abast de tothom en una sola publicació.
Atès que els treballs pertanyen a uns cursos concrets però es publiquen amb
posterioritat, val a dir que cada vegada menor, al donar compte dels membres
de l’Acadèmia, relacionem tant aquells que ho eren el primer d’octubre de
2012 com els que ho són en el moment de tancar l’edició el 30 de setembre de
2015. Si tota pèrdua d’un company comporta dolor, dol i tristesa, durant el

període sobre el qual es projectes aquests Annals ens va deixar Ramon
Mullerat (a.C.s.) a qui dedico un especial record.
En la preparació d’aquests Annals he tingut l’inestimable col·laboració de la
Secretària técnica de l’Acadèmia, Sra. Mariele Violano i de la Sra. Esther
Alvarez, de l’empresa DERRA que imprimeix aquesta publicació. A les dues el
meu agraïment personal i en nom de l’Acadèmia.
Com he dit al començament de la Presentació, la publicació d’aquest volum es
déu en gran part a la subvenció rebuda del Departament de Justícia i de la
Fundació bancària “la Caixa”. Així ho fem constar explícitament en lloc
rellevant. Nogensmenys és de justícia testimoniar el nostre agraïment a
l’Honorable Conseller de Justícia Sr. Germà Gordó i al President de la
Fundació bancària “laCaixa” senyor Isidre Fainé. També al Director General
de la Fundació, senyor Jaume Giró, als dos Directors Generals d’Entitats
Jurídiques i Dret que s’han succeït en el càrrec, senyors Santiago Ballester i
Jordi Cabré i al Director del Programa de foment de les activitats de les
Acadèmies, senyor Miquel Trilla.
En publicar aquesta nova mostra dels seus treballs, l’Acadèmia de
Jurisprudència i Legislació de Catalunya té la molt agradable sensació del
deure complert i es compromet a seguir efectuant els esforços que calgui per a
continuar duent a terme els seus objectius i la seva finalitat.
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